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PTSN Kebanjiran Order
Setelah Xiaomi, PT Sat Nusapersada Tbk menggarap ponsel Nokia di pabrik Batam
Eldo Rafael,
Ivana Livia Wibisono
JAKARTA. PT Sat Nusapersada Tbk kebanjiran proyek.
Terbaru, emiten berkode saham PTSN di Bursa Efek Indonesia (BEI) ini mendapat
kontrak oleh perusahaan ponsel legendaris, Nokia.
Adanya aturan terkait Tingkat Kandungan Dalam Negeri
(TKDN) di dalam produk
elektronik, seperti ponsel ini
membuat peluang PTSN semakin cerah ke depan. Aturan
TKDN tersebut bakal mengerek kondisi keuangan perusahaan.
Bidin Yusuf, Direktur Sat
Nusapersada mengatakan,
kontribusi kerjasama dengan
Nokia baru akan terlihat bulan
depan, saat sudah mulai dipasarkan ke konsumen. "Kami
kontrak jangka panjang dengan Nokia. Secara brand,
Nokia masih positif di Indonesia," kata Bidin kepada KONTAN, Jumat (28/9).
Berdasarkan laporan keuangan semester I-2017, PTSN
meraih pertumbuhan pendapatan sebesar 9%, dari
US$ 38,8 juta menjadi US$
42,3 juta. Sedangkan laba bersih meningkat tajam, dari
yang semula rugi US$ 21.000
menjadi untung US$ 327.000.
Belum lama ini, Xiaomi, salah satu mitra PTSN berencana akan memproduksi produk
lain di luar smartphone. Hanya saja Bidin menjelaskan
belum ada pembicaraan
memproduksi produk di luar
smartphone Xiaomi. "Kontrak
baru dengan merek lain belum
ada," kata Bidin.

Target tidak berubah
Berdasarkan catatan KONTAN, Sat Nusapersada memiliki pabrik di Batam dengan

kapasitas produksi sebanyak
15.000 unit per bulan. Sebelum Nokia, PTSN pernah
memproduksi merek lain,
yakni Asus, Acer, Lava, Hisense, Smartfren, Infinix dan
Xiaomi.
Berdasarkan laporan keuangan semester I-2017, ada
lima pelanggan besar dalam
segmen perakitan. Dari lima
pelanggan itu, PT Erajaya
Swasembada Tbk (ERAA)
mencatatkan belanja tertinggi.
Walaupun memiliki peluang
yang cukup cerah, tahun ini
perusahaan tersebut belum
akan melakukan aksi korporasi baru. Selain mempertahankan mitra bisnis perakitan

gadget, Sat Nusapersada tak
tampak agresif pasang target.
Perusahaan hanya mematok
pertumbuhan pendapatan
sama dengan tahun lalu sebesar US$ 83 juta.
Direktur Marketing and
Communications Erajaya
Group Djatmiko Wardoyo
mengatakan, pihaknya optimistis banyak warga Indonesia yang menunggu kehadiran
Nokia yang beberapa waktu
lalu meredup.
“Kami yakin, masyarakat
Indonesia menantikan Nokia
dengan operating system Android,” ujar Koko- panggilan
Djatmiko. Sayang ia belum
bersedia merinci target penjualan Nokia anyar ini.
■
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Indonesia menjadi basis produksi mobil dan
komponen Toyota di Asia Pasifik.
Warih Andang Tjahjono,
Presiden Direktur TMMIN

■ OTOMOTIF

Toyota Menggeber
Investasi di Indonesia

Ponsel Anyar Sang Legenda
SETELAH menunggu cukup lama, penggemar gadget dalam negeri akhirnya dapat merasakan ponsel anyar milik
Nokia yang mengusung sistem operasi Android. Di Indonesia, Nokia merilis tiga tipe produk sekaligus, yakni Nokia
3, Nokia 5, dan Nokia 6.
Ponsel yang dirilis Nokia di sisa tahun ini menyasar segmen middle low hingga high end. Harga yang dipatok bervariasi. Misalnya Nokia 3 dihargai sekitar Rp 1,8 juta. Sedangkan Nokia 5 dan 6 dilego dengan harga di bawah
Rp 3,5 juta.
Organized Trade Lead Nokia HMD Indonesia Affancik
Hamim mengatakan, melihat pangsa pasar yang besar di
Indonesia, Nokia yakin dapat merebut hati konsumen ponsel dalam negeri. Apalagi, Nokia sudah hadir di tengah-tengah masyarakat Indonesia sejak lama. HMD merupakan
pemegang merek Nokia selama 10 tahun ke depan.
■

Perajin Terkendala Regenerasi

ANTARA/Adeng Bustomi

Perajin melukis payung tradisional di kawasan sentra industri payung geulis Kampung Panyingkiran, Kota Tasikmalaya,
Jawa Barat, Kamis (28/9). Sejumlah produsen payung geulis mengaku kesulitan melakukan regenerasi. Banyak perempuan
muda memilih bekerja menjadi buruh pabrik di luar kota. Padahal produk payung geulis tersebut diekspor ke Eropa dan
Jepang dengan harga Rp 40.000 hingga jutaan rupiah per payung.

Warta Kota/Alex Suban

TMMIN memasang target pertumbuhan penjualan ekspor
10% menjadi 185.000 unit.
JAKARTA. PT Toyota Motor
Manufacturing Indonesia
(TMMIN) selaku produsen
kendaraan bermerek Toyota
di Indonesia terus menguatkan lini bisnis, dengan meningkatkan investasi. Sejak
tahun 2015 hingga 2019 Toyota Group telah menyiapkan
investasi sebanyak Rp 20 triliun di Indonesia.
Sebelumnya, tahun 2012
hingga tahun 2014 Toyota
Group telah menggelontorkan
dana untuk investasi sebesar
Rp 13 triliun. Presiden Direktur Toyota Motor Manufacturing Indonesia Warih Andang
Tjahjono mengatakan, Indonesia saat ini sudah dipercaya
menjadi salah satu basis produksi dan ekspor mobil, engine, dan komponen perusahaan otomotif tersebut untuk
Asia Pasifik. "Kepercayaan ini
yang membawa investasi,"
kata Warih kepada KONTAN,
Kamis (28/9).
Menurutnya, sekitar 80%
dari rencana investasi yang
ditargetkan sudah terealisasi
saat ini. Adapun dana investasi itu di antaranya digunakan
untuk pengembangan mobilmobil model baru dan pembangunan pabrik engine di Karawang Plant 3 untuk memenuhi kebutuhan domestik dan

ekspor.
Sekadar catatan, pabrik Toyota Motor Manufacturing Indonesia yang diresmikan tahun lalu memiliki kapasitas
produksi sebesar 216.000 unit
per tahun. Nilai investasinya
sebesar Rp 2,3 triliun.
Tahun ini, Toyota Motor
Manufacturing Indonesia memasang target pertumbuhan
penjualan ekspor 10% menjadi
185.000 unit. Bila dihitung,
jumlah ini meningkat 9,4% di-

Indonesia adalah
salah satu basis
produksi dan
ekspor mobil
Toyota.
bandingkan tahun 2016 yang
mencapai 169.100 unit.
Dalam kurun waktu tiga
dekade ini, total ekspor kendaraan utuh atau completely
buit up (CBU) merek Toyota
mencapai lebih dari 1,1 juta
unit. Sedangkan untuk kendaraan terurai atau completely
knock down (CKD) sebanyak
833.500 unit.
Eldo Rafael

Profil TMMIN
Produksi Mobil & Komponen
Ekspor Mobil & Komponen
Toyota Motor Corporation
Pemegang Saham
Astra International
Produksi Kendaraan 191.710
Produksi mesin
112.908
Ekspor
70 negara
Karyawan
112.908
Area Bisnis

Salesforce.com dan Marc Benioff

S

alesforce.com merupakan
salah satu disruptor terbesar di dunia teknologi informasi. Marc Benioff mendirikan perusahaan customer relationship management (CRM)
dengan cloud computing di tahun 1999 di San Francisco.
Saat ini, ia employer terbesar
di kota Golden Gate nan berbukit ini.
Dimulai di kamar apartemennya di San Francisco, bermodal US$ 2 juta dan dibantu
hanya 10 orang pegawai, Benioff mengalahkan SAP, Oracle,
dan Peoplesoft. Terhitung pertengahan 2016, net worth Benioff mencapai US$ 3 miliar.
Apa saja yang didisrupsi? Minimal empat hal, yakni SaaS
(software as a service) dengan
cloud computing, industri B2B,
industri CRM. dan industri
project management.
Di 1999, Benioff berani
menyatakan, Salesforce.com
mengawali revolusi dunia tanpa software alias mengandalkan platform cloud computing.
Dan ini ia jalankan dengan
yakin sambil menembus pasar
B2B yang di kala itu marak
dengan software yang di install
di intranet perusahaan.
Di dunia CRM dan project
management, Salesforce.com
merupakan pelopor. Kala itu,
perusahaan-perusahaan masih
mengandalkan software di da-

lam komputer seperti Excel dan
pencatatan manual.
Padahal, dengan cloud
computing, real-time updates
dapat dipantau semua anggota
tim tanpa perlu melakukan
snapshot analysis. Jadi, setiap
anggota tim perlu mempertanggungjawabkan aktivitasaktivitas mereka di continuum.
Salah satu sumbangsih terbesar Salesforce.com dalam
advokasi ekualitas gender di
dunia kerja adalah menggalakkan equal pay for women alias
kesetaraan gaji bagi perempuan. Salesforce.com juga publik
melawan regulasi negara bagian Indiana dan Georgia yang
mendiskrisiminasi LGBT.
Platform Salesforce.com ini
memungkinkan pencatatan
data kepegawaian secara realtime dan update otomatis. Sehingga transparansi data dapat dibuka kapan saja, termasuk data kompensasi
berdasarkan gender.
Dalam menggaet customer,
Salesforce.com sangat patut
diacungkan jempol. Sebelum
mereka mempunyai tim sales,
mereka telah mempunyai customer. Caranya? Benioff menelepon semua temannya yang
mempunyai bisnis. Blue Martini Software merupakan klien
pertama yang mencoba Salesforce.com secara gratis.
Klien kedua, iSyndicate

Jennie M. Xue,
Kolumnis internasional serial
entrepreneur dan pengajar,
bisnis, berbasis di California,
aktif di blog JennieXue.com
yang didapat dengan cara
sama. Salesforce.com menggunakan strategi guerilla marketing (pemasaran gerilya). Satu
bulan sejak peluncuran beta,
Salesforce.com memiliki lima
pelanggan B2B. Kelimanya
sangat penting dalam fase awal
perkembangan cloud computing
mereka. Kelima klien memberi
masukan dari dashboard ke
tim engineering, sehingga dapat langsung terealisasi.
Beberapa taktik jenius Salesforce.com diterapkan sejak
1999. Di kala itu, taktik-taktik
berikut belum sepopuler sekarang. Walaupun kini kedengarannya biasa-biasa saja, taktiktaktik ini luar biasa di era pio-

nir SaaS dan CRM hampir dua
dekade lampau.
Satu, sebelum free trial populer, Salesforce.com telah
menggunakan taktik ini untuk
memenangkan customer baru.
Dengan memulai penggunaan
SaaS ini tanpa perlu membayar di muka, resiko pengguna
diturunkan hingga titik nol.
Dua, month-to-month billing
tanpa kontrak. Ini menurunkan risiko kekecewaan pelanggan. Trust dapat dengan cepat
dibangun. Tiga, menggunakan
telepon dan video conference
untuk sales closing, daripada
meeting face to face. Ini menurunkan biaya operasional.
Empat, membidik pasar
perusahaan kecil dan menengah (SME) daripada multinasional. Malah perusahaan-perusahaan mikro merupakan
prospek terbaik, mengingat
mereka punya keterbatasan
kapital untuk meng-install full
software. Hari ini, Salesforce.
com mempunyai lebih dari
68.000 customer berbayar.
Lima, mempekerjakan para
lulusan baru universitas yang
sangat cerdas sebagai anggota
tim sales. Dalam enam bulan,
anggota tumbuh dari 4 menjadi 20. Dalam buku Behind the
Cloud, Benioff menyarankan
sebaiknya suatu bisnis mempunyai anggota sales sekitar
25%-50% dari total pegawai.

Enam, menggunakan sales
metrics sebagai barometer kesehatan bisnis. Bukan jumlah
produk, jumlah customer, jumlah follower di media sosial.
Apakah sales metrics itu?
Gabungan indikator-indikator
performance individu dan organisasi dalam bentuk berbagai rasio yang mencerminkan
efisiensi proses sales. Sales bukan marketing, ya, ini dua hal
berbeda.
Proses sales sendiri dapat
dianalogikan sebagai funnel
alias corong. Seperti corong
untuk mengalirkan cairan
yang berbentuk kerucut terbalik. Yang dihitung adalah nilai
pipeline sepekan, bulan, kuartal
dan tahun. Setiap konversi ada
rasio antara wilayah, waktu,
dan para anggota tim sales.
Bagaimana rasio sales?
Membaik? Jika tidak, analisa
dan perbaiki masalahnya.
Analisa setiap aktivitas dan
setiap anggota tim sales. Mengingat Salesforce.com menjual
CRM dan project management
SaaS, tentu saja internal sales
mereka perlu mencerminkan
profesionalitas produk.
Akhir kata, silakan lakukan
disrupsi bisnis dengan ide-ide
tak lazim. Pebisnis sejati selalu
berani menantang zaman dengan semangat membara dan
yakin, produk Anda akan membuat masa depan lebih baik. ■

Sumber: Website TMMIN

Proyek Mobil Nasional
yang Gagal

P

asar mobil Indonesia hingga kini masih dikuasai pabrikan asing
seperti Jepang dan Korea. Pemerintah melakukan berbagai upaya
untuk mengembangkan mobil nasional, tetapi hingga kini belum ada
yang diproduksi massal. (KONTAN/Petrus Dabu)

1990 : Mazda MR90
- Merupakan proyek nasionalisasi
Mazda 323 Hatchback oleh PT Indomobil
- Proyek ini gagal karena pertengahan
tahun 1990-an muncul mobil Timor
yang mendapat fasilitas pajak dari
pemerintah
- Tahun 1993 Mazda MR90 berubah
menjadi Mazda Baby Boomers

1993 : Maleo
- Dibidani oleh BJ Habibie, Menristek
saat itu
- Dikembangkan Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN) bekerja sama
dengan Rover, Inggris dan Millard
Design Australia
- Hingga 1997, berhasil membuat 11
rancangan mobil.
- Kapasitas mesin : 1.200 CC

1994 : Beta 97
- Dikembangkan grup Bakrie
- Desain awal dibuat Shado asal Inggris
- Desain Beta 97 selesai dibuat April
1995
- Dikembangkan hingga 1997, namaun
akhirnya gagal karena krisis ekonomi

1996: Timor (Teknologi Industri Mobil Rakyat)
- Pemilik : Hutomo Mandal Putra
(Tomy Soeharto)
- Timor mengimpor Kia Sephia secara
utuh (CBU) tanpa merek secara dari
Korea Selatan kemudian diberi merk
Timor
Bimantara
- Juga milik keluarga Cendana, yaitu
Bambang Trihatmodjo
- Bambang bekerjasama dengan
Hyundai (Kore Selatan).

2001 : Texmaco Macan
- Kendaraan berjenis minibus atau
MPV kapasitas 1.800 CC
- Dikembangkan PT. Texmaco bekerjasama dengan Mercedes-Benz
- Proyek ini gagal Texmaco bangkrut
akibat krisis ekonomi 1997-1998

2001 : Kancil
- Diproduksi PT Karunia Abadi Niaga
Sumber: Berbagai pemberitaan

Citra Lestari
- Kapasitas mesin 400 cc

2002 : Gang Car
- Diciptakan PT Dirgantara Indonesia
- Mobil mini berkapasitas 2 dengan
kapasitas mesin 125 - 200 cc
- Sempat terhenti sejak 2003, tahun
2012 kembali diperkenalkan ke
pihak Kementerian Pendidiakn dan
Kebudayaan.

2008 : GEA
- Proyek mobil nasional hasil riset PT.
INKA
- Tahun 2008 dihasilkan 5 mesin yang
diproduksi PT Nefa
- Tahun 2013 telah diterbitkan
sertifikat laik jalan sehingga bisa
diproduksi massal

2009 : Esemka
- Mobil yang dirakit siswa-siswi SMK
- Muncul ke publik pertama kali tahun
2009 di Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan
- Mulai populer tahun 2012 saat
Presiden Joko Wido yang masih
sebagai Wali Kota Solo menjadikannya sebagai mobil dinas

2012 : Moko (Mobil Toko)
- Mobil niaga dengan kapasitas mesin
600 cc
- diproduksi di Makassar, atas lisensi PT
Industri Kereta Api Nasional (IKAN)
bekerja sama dengan Universitas
Hasanuddin

2012 : Microbus listrik
- Prototipenya diluncurkan tahun 2012
- Merupakan hasil rekayasa Pusat
Penelitian Tenaga Listrik dan Mekatronika LIPI

2014 : Pro-GEA
- Pro-GEA adalah karya konsorsium
yang terdiri dari ITS, Kementerian
Riset, Teknologi dan Pendidikan
Tinggi, PT Inka (Persero), PT Railindo
Global Karya, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur.
- Kapasitas mesin 650 cc

